
Hivatalának elfoglalását követően Hadik András első útja a madéfalvi tragédia színhelyére 
vezetett, arra a területre, amelyet Kányádi Sándor így mutatott be: „Csíkországban, hol az 
erdők / zöldebbek talán, mint máshol, / ahol ezüst hangú rigók / énekelnek a nagy fákon, / s 
hol a fenyők olyan mélyen / kapaszkodnak a vén földbe, / kitépni vihar sem tudja, / 
másképpen, csak kettétörve." Személyes tapasztalatait azonnal intézkedések követték: sietett 
szabályozni az adóbehajtást, ellenőrizni a sóhivatalok működését, emberségessé tenni az 
újoncozást, gátat vetni a kivándorlással kapcsolatos visszaéléseknek. Miként szokatlan 
hangvétele azonnal bizalmat keltett, tettei biztosították számára a lakosság együttműködését. 
Az erdélyi katonai határőrvidék szervezésénél is igyekezett a székely kívánságokat figye-
lembe venni, így e ténykedése is sikerrel járt. Uralkodói elismerést ezért a valóságos belső 
titkos tanácsosi kinevezés jelentett. Ez ugyan tovább erősítette tekintélyét a sok esetben 
gáncsoskodó beosztott hivatalnokokkal, tisztekkel szemben, mégsem tudta tartóssá tenni 
erdélyi megbízatását. Ellenfeleinek már 1767 végén, amikor emlékiratot nyújtott be az 
Államtanácsnak Bécsben Erdély gazdasági, politikai és katonai viszonyainak állapotáról és 
azok megjavítási lehetőségeiről, sikerült elérniük, hogy elhelyezzék Erdély katonai és 
politikai igazgatásának éléről. Búcsúbeszédét Szebenben 1768. január 30-án ismét magyar 
nyelven mondta el, és azt a korabeli jegyzőkönyvi bejegyzés szerint „megkönnyezték a 
hallgatók". 

Hadik András magas katonai beosztásai mellett a továbbiakban még 1768-tól Karlócán az 
Illír Nemzeti Kongresszus elnöki tisztét, 1770-ben a Raguzából kiszolgáltatott Szent Jobb 
Budára kísérését, 1772-ben az egykor elzálogosított magyar területek visszacsatolását és más 
lengyel területek bekebelezését követően ezek kormányozását kapta királyi biztosként 
feladatul. 1774. május 17-én pedig tábornaggyá kinevezve a Habsburg Birodalom legmaga-
sabb katonai méltóságába helyezte uralkodója. Személyében akkor már 210 esztendeje 
fennállt Császári-királyi Udvari Haditanács élére első ízben került magyar ember. 

Alig foglalta el ezt a magas méltóságot, újra érintkezésbe került a székelyekkel. Miután az 
Oszmán Birodalom 1775-ben békés úton átengedte Bukovinát, e területet neki kellett 
betagolnia a Habsburg Birodalomba. Egyik első intézkedéseként a madéfalvi veszedelmet 
követően Moldvába csáneált székelyeknek tette lehetővé, hogy az idegen vajda alatti 
sanyargatásuknak vége szakadjon, visszatérhessenek régi uralkodójuk alattvalójának, még-

fedig mindent újrakezdve az újonnan szerzett területen. így született meg Istensegíts, 
ogadjisten, Józseffalva, Hadikfalva és Andrásfalva község. Az elsőnek áttelepített mintegy 

ötezer hálás székely a hadúr, a hadügyek élén álló korrégens mellett jótevő letelepítőie nevét 
is megörökítette ilyeténképpen. Ok ezzel fejezték ki tiszteletüket, megbecsülésüket, 
szeretetüket. 

Ezt tette - bár másként - a zenetörténet ez évben ünnepelt géniusza is. így írt levelében 
Wolfgang Amadeus Mozart: „Semmi nyoma sincs Hadikban a dölyfösségnek. [...] Művelt, 
finom érzésű ember, aki mindenkinek megadja a tiszteletet. Nála származás, rang nem 
számít. Mindenkit megbecsül, aki arra érdemes. Hogy valaki gróf vagy herceg, az nála 
semmit sem számít jellem, tudás és tehetség nélkül." 

Itt és most, tisztelt ünneplő gyülekezet, a világhírű hadvezér mellett az igazságos állami 
tisztviselőre, a jobbágyfelszabadítás eszméjének korai képviselőjére, a nyomorultak eyámo-
lítójára, a székelyek jótevőjére is emlékezve, hajtsunk mi is fejet, oly fájdalmasan nosszú 
évtizedek óta először, nyilvánosan Hadik András emberi nagysága előtt. 

„Hosszú hányódás után hazát találtunk" 
1919. szeptember 13-án Bukovinában, Józseffalván, anyám nagy szomorúságára, megszü-

lettem. Szégyellte jöttömet, mert idősebb nénémmel volt egy időben szoptatós. A nagyobb 
baj az volt, nogy már nyolcadiknak jöttem, és ezért megszólták az emberek. Nem is tudott 
szoptatni, s mivel akkor még nem voltak tápszerek, mint most, Erzsi néném tején 
nevelkedtem. 

A falu közepén laktunk, a román templom közelében. Éltek itt románok, németek és 
zsidók is, de nagyobbrészt mi, székelyek. A ház előtt sok szép körtefa állott. Kora tavasztól 
késő őszig, mindig érett valamilyen fajta: mézkörte, vörös belű, bosztánkörte, fulladós körte 
árpára érő és nyakas körte. A lehullott körtét nyitott hordóban gyűjtöttük és megcsapoltuk. 
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Legtöbbnyire én voltam a körtegyűjtögető, mert apám rám parancsolt. Eleget mondtam én, 
hogy úgyis megisszák a nővéreim barátnéi, kár a fáradozásért. Szigorú volt és engedelmes-
ke anem kellett. Vasárnap délutánonként aztán megjöttek a leánypajtások és a legények. 
Énekeltek, játszottak, és közben ittak egy-egy csigert. 

Bukovinában nagy telek voltak. Egyméteres hó 20-25 fokos hideg nem volt ritka, ilyenkor 
éjjel is tüzeltek. Reggel, amikor mi gyerekek felkeltünk, már éreztük a sült krumpli illatát, 
ami a kemence erre a célra készített üregében sült. Apám kelt elsőnek. S ha nagy hó és hideg 
volt, rám adta a kis birkabundámat, a kezembe adott két forró krumplit, amit én zsebre 
tettem. Apám elindult a nagy csizmáival az iskola felé, én meg a nyomában. Lassan 
haladtunk, mert fújt a szél, ropogott a hó, a két pityóka nagyon jól melegítette az egész 
testemet. Mikor a kapuhoz értünk, megettük, és kezdődhetett a tanítás. 

Anyám font, szőtt és varrt. Megvarrta a család ingeit, szoknyákat, alsóneműt, mindent, 
amire szükségünk volt. De idegeneknek is varrt, mert szükségünk volt a pénzre. Gyakori volt 
a veszekedés, mert anyám feltette a még meglevő földeket az árveréstől. így többször 
elmentek Anna nénémmel a Regátba szolgálni. Ez nekem nagyon fájt, mert úgy éreztem, nem 
szeret, ha itt tud hagyni. 1930-ban apám felrakta a családot a szekérre, és most már együtt 
mentünk Regátba, Geresd1 faluban egy uradalomhoz szegődtünk. Úgy számítottak, hogy az 
egyévi kereset és a földek bére jó lesz törlesztésre. 

Én akkor tizenegy éves voltam. Apám talált nekem is munkát a falu szélén lévő út menti 
csárdánál. Nekem kellett segíteni a konyhán, az üzletben, az állatokat is én láttam el. Fizetség, 
teljes ellátás volt, és tetőtől talpig felruháztak. így éltünk egy évig. 1931 tavaszán 
hazaköltöztünk. A nagy remények, hogy az anyagi nehézségek rendbe jönnek, csak 
remények maradtak. 

Nagyon szerettem volna én is pénzt keresni; mivel más lehetőségem nem volt, kosarat 
fontam. Nyolc lejt kaptam érte, ebből vettem hat lejért szivart. Mivel az egyéves inaskodásom 
alatt iskolába nem jártam, 1931-32-ben egy év alatt két osztályból vizsgáztam. Az iskolában 
csak románul tanultunk, engem apám otthon tanított magyarul írni-olvasni. Haragudott a 
román tanítóra, többször össze is vesztek, mert apám sokat hangoztatta, hogy a magyar 
nyelvet ne tiltsák be az iskolában. A tanító mégis eljött, apámat rá akarta beszélni, hogy 
taníttasson, mert jó fejem van. Verseket is gyakran szavaltatott velem. Sajnos, apám hiába 
szerette volna, hogy tanuljak, pénz nem volt, s maradt minden a régiben. 

Egyik nap üzenet jött, hogy menjek Szabófalvára, mert a volt gazdám javasolt inasnak egy 
zsidó nagykereskedőhöz. A kocsmában négy-ötféle bort mértünk, hiaeg ételeket: ruszlit, 
birkatúrót, sós halat, savanyú káposztát, olajbogyót szolgáltunk fel. Hatalmas, hideg 
pincében, harminckét lépcsőn jutottam le, és egy nap igen sokszor megtettem az utat 
oda-vissza, mert a vendég pincehidegen kérte a bort. A kocsma előtt kis bódéban marhahúst 
mértünk csütörtöktől szombatig. Ha nem fogyott el a levágott marhahús, akkor én kiabáltam 
az utcán, hogy hozzánk jöjjenek húst venni, mi 6 lejért mérjük. A konyhán is segédkeztem. 
A megállapodás szerint fél évig nem kaptam fizetést, aztán 200 lejjel kezdtem. Az istállóban 
elfért 40 ló. Minden kedden vásárra jártunk. Adtuk-vettük a lovakat. Hol tele volt az istálló, 
és az egész udvar, hol pedig üresen állt. Telt az idő, és én lassan mindenbe beletanultam. Már 
rám bízták egy-egy borjú levágását, feldolgozását. A vásárban a lovak bemutatása is az én 
feladatom volt. A vevő kívánsága szerint megsétáltattam vagy befogtam a szekér elé, ha 
tetszett a munkám, a jobb vásárlóktól borravalót is kaptam. A gazdaasszony ezeket a 
pénzeket perselyben gyűjtötte, és nagyobb ünnepekkor, amikor hazamentem, a béremhez 
tette. Otthon nagyon vártak, mert még mindig nagy volt a szégénység. Szerettem szépen 
öltözködni, vettem is szép szövetruhákat. A kabátom lyukába fehér bokrétát tettem, ez nem 
nagyon tetszett a falubelieknek. Urasnak találtak, és azt mondogatták, nem lesz belőlem jó 
gazda. 

1937-1938-ban a zsidóüldözés olyan méreteket öltött, hogy a gazdám nem mert utazni, 
ezért egy-egy tengerparti krumpliszállítás után elküldött a pénzért. Nagyon kellett vigyáz-
nom, mert a rablótámadások szinte mindennaposak voltak. Bevarrtam a pénzt a kabátbélé-
sembe, összehúzódtam egy sarokban és bóbiskolva, de éberen tettem meg az utat hazáig. 

Szépen gyűlt össze a pénzem. 1938 tavaszán hazamentem, úgy gondoltam, veszek egy kis 
földet, lovat, és gazdálkodni fogok. Azonban ekkor építkezett Anna néném és a pénzt 
kölcsönadtam neki. Két hét múlva Radaucra mentem Bubi Gutthmann zsidó kereskedőhöz, 

'Valószínűleg Gheráesti - Bírófalva, katolikus csángó település Szabófalva mellett (szerk.). 
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kimondottan lovakkal kereskedett. Ebben az évben tönkre is ment. így karácsonykor újra 
hazatértem Józseffalvára. Disznót vettem, levágásra. Esténként lányos házakhoz jártunk. 
Megkínáltak bennünket mézes búzával. A lányok fontak, tollat fosztottak. Mi csak tíz óra 
felé érkeztünk, ekkor abbahagyták a munkát és együtt énekeltünk, táncoltunk. Mindenki 
választott magának párt és hazakísértük a lányokat. A legény húshagyatkor elvitte a leányt 
táncba. Csak az a lány mehetett a táncba, akinek volt szeretője. Húsvétkor a leány kendőben 
ajándékot küldött a legényének: szentjánoskenyeret, festett tojást, narancsot. 

1939. május 18-án déli egy óra körül leültünk ebédelni. Egyszer csak a félrevert harangok 
kongása riasztott valamennyiünket. Tűz van! Ijedten rohantunk az utcára. A falu széléről Jött 
a füst és a jajgató, kiabáló emberek hangja. Amikor az égő ház közelébe értem, láttam, hogy 
a csűr ég, és az erősödő szél felkap egy-egy darab égő deszkát és nem csak a szomszéd, de még 
a harmadik házra is átdobta. A házak ekkor fából épültek, nem telt bele egy óra, az egész falu 
lángba borult. Az állatok elevenen égtek az istállókban, mert a kétségbeesett emberek a 
ruhaneműt, bútort mentették. Egy kétéves csikó félelmében visszament a helyére és égő 
parázzsá változott, úgy lőttük le. A galambok röptükben gyulladtak meg. A baromfiak lábai, 
tollai égtek. Az égő tehénből úgy robbant ki az új életre teremtődött borjú, mintha kilőtték 
volna. A ház mellett lévő gyümölcsösbe tettük a batyuba kötött ágyneműt, szőtteseket, 
ünneplő ruhákat, de hamarosan kiderült, hogy ez sem jó hely, mert az égő fák, bokrok s 
köztük az elrejtett holmik is elégtek. Negyvennyolc órán keresztül küzdöttünk a tűzzel. 
Hiábavaló erőfeszítés volt minden küszködésünk, szinte minden odaveszett. 

Mivel az élet nem áll meg, a falu szélén megmaradt házakhoz költöztünk. Akinek a házából 
az oldalfalak megmaradtak, ideiglenes tetőt húzott, de volt, aki a pincében helyezte el a 
megmaradt holmiját és a családiát. A falu papja a magyar kormányhoz fordult segítségért, 
mert a románok egyáltalán nem foglalkoztak a mi bajunkkal. Hozzákezdtünk vályogot vetni. 
A falu apraja-nagyja dolgozott. Amikor megjött a segély, a pap a plébánia előtt elmondta, 
hogyan építjük újjá a falut. Szakembereket hozatott és kalákában elkezdtük építeni a 
típusházakat. Minden családnak egy szobát, valamint egy helyiséget az állatoknak. Ősszel be 
is költöztünk. Télen legtöbb helyen összerogyott, mert akkor derült ki, hopy a fekete föld 
nem való vályognak. Kaptunk ezer lejt a segélyből, oszlopokra. Feltámasztottuk és 
kijavítottuk, ahol tudtuk, és tavasszal, újra csak fából, bővítettük egy-egy helyiséggel. 
Tavasszal katonai behívót kaptam a román hadseregtől, de a bevonulást elhalasztották. 1940 
nyarán megszületett a bécsi döntés, nyíltan hangoztatták, hogy minden nemzetiségi menjen 
vissza a saját hazájába. Elutaztam Bukarestbe, és kértem hazatérő-igazolványt. Lemondtam 
a román állampolgárságról. Magyarországra nem indultam el, mert a falubeli székelyek sorsa 
még mindig bizonytalan volt, ezért vártam. Másfél hónap után letartóztattak, mert nem 
tettem eleget a katonai behívónak. Vonaton vittek, még három társammal együtt, mindegyi-
künket egy-egy katona kísért. Százötven kilométerre volt falunktól a román kaszárnya. 
Székely László barátommal kerültünk egy helyre. Reggel nem törődött velünk senki. 
Szédelegtünk erre-arra. Elhatároztuk, hogy megszökünk. Az őrt cigarettával kenyereztük le. 
A város szélén egy csárdában megebédeltünk, vettünk még cigarettát és elindultunk hazafelé. 
Ismertem a környéket, sokat jártunk erre vásárokra. Többnyire gyalog, ökrös szekéren 
tettük meg az utat hazáig. Két napig alig ettünk, a csizmánk feltörte a lábunk, fáztunk, 
ugyanis már elég hideg idő volt. Egyik éjjel egy román faluban Vaszilij bácsinál aludtunk két 
szál deszkán a földön. Ö megkínált bennünket szárított csalánból levessel és hideg 
puliszkával, ebből azonban enni nem tudtunk. Másnap egy román öregasszony megkínált 
egy bögre tejjel bennünket. Estefelé értünk Józseffalva natárába. Megvártuk, amíg besötéte-
dett és úgy indultunk haza. Otthon készítettek gyorsan ennivalót, de a fáradtságtófnem sokat 
ettünk. Kis idő múlva üzenet jött a rendőrfőnöktől apámnak, hogy feljelentés érkezett a 
román kaszárnyából, hogy megszöktünk. Ha hazaérkeztünk, tűnjünk el. Rögtön összesze-
delőzködtünk. Egy bőröndbe bepakoltam az öltönyeimet, alsóneműt és egy kis ennivalót. 
Bátyám, András, befogott a kocsiba és kivitt minket a legközelebbi vasútállomásra. 
Személyvonatra nem szállhatunk fel, mert ott igazoltattak. Egy vasutassal megegyeztünk, 
hogy 1500 lejért elvisz bennünket a tehervonaton, de csak a mozgó vonatra engedett 
felszállni. Mi fel is ugrottunk, de a bőröndök és a csomagok ott maradtak. Az első megállónál 
már kérte is a megállapított összeget. Kis idő múlva jött a vonatvezető, ő 2500 lejt követelt, 
vagy feljelent a parancsnokságon. Jóval a határ előtt, a feleúton, megállt a tehervonat. Ez volt 
a végállomás. Jól becsaptak bennünket, de mit volt mit tenni. Kiszálltunk, a restiben italt 
kértünk, és összeismerkedtünk egy másik kalauzzal, ló pénzért beültetett bennünket egy álló 
tehervonatba, indulás előtt elkérte a pénz. Amikor elindult a vonat, két másik vezető is jött. 
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A határállomás előtt ők is pénzt követeltek. Fizettünk. Az állomásról bementünk a városba. 
Innen a határ még húsz kilométerre volt. Egy vendéglőbe külön-külön ültünk be és 
megebédeltünk. Sötétedéskor megindultunk a határ felé. Kis idő múlva egy személykocsi 
jött. Leállítottam, kértem, hogy vigyen el a határig. Ötszáz lejért szívesen. Kiderült, nogy a 
határparancsnok elé megy. A köves út végén találkoztunk is vele. Hintóval érkezett. A sofőr 
odaszólt neki, hogy mindjárt jön, csak megfordul. Majdnem a határnál tett ki bennünket. Sok 
szerencsét is kívánt, rendes ember volt. 

Itt állt egypár ház, ahol a hazatérők gyülekeztek és várakoztak. Csatlakoztunk hozzájuk. 
Nagy öröm volt, mikor pár óra múlva Miklós unokaöcsém is megérkezett. Az állomáson 
hagyott csomagunkat is elhozta. Két napig várakoztunk, mert az állomásról lovas kocsikkal 
szállították a hazatelepített embereket és a batyukat. Mivel nem voltak papírjaink, féltünk, 
hogy üldöz a román hadsereg. Nézegettük a határ menti folyót. Először úgy gondoltuk, 
hogy átúszunk, de mivel március volt és hideg, meg igazán úszni sem tudtunk, hát megvártuk 
a szabályos átvonulást. Összeszedtük a még megmaradt pénzünket, amikor rám került a sor, 
az írnokkal megbeszéltem, átvette a pénzt, odaadta a nagyfőnöknek. Fél óra bizonytalanság, 
aztán átengedtek a határon. 

A magyar hatóság emberei megkérdezték a telepítetteket, hogy ki legyen az élelmezés 
vezetője. Engem választottak meg. Összeírtam a névsort és a katonasággal elmentünk a 
városba. Kaptunk birkatúrót, szalonnát és lószalámit. Személyenként egyenlő adagokba 
kiosztottam. Háromnapi élelem volt, arra az időre, míg Losoncra érünk. Vonattal utaztunk. 
Mivel nem menetrend szerinti vagonon voltunk, igen sokat álltunk és vártunk. Hatvannál is 
így várakoztunk. Az embereket elfogta a hazafias érzés, hogy újra az őshazában vagyunk. 
Sorra tűzték ki a magyar zászlókat. Bukovinában nem használhattuk, többnyire nem is 
láthattunk ilyent. A zászlókat fordítva kötötték fel a rudakra, és így lengették a vonat 
ablakában. Az állomáson tartózkodó magyarok felháborodva kérdezték, miféle olaszok 
lengetik a zászlóikat. Sógorom, Imre, végigszaladt a kocsikon és szólt, hogy fordítsák meg a 
zászlókat. 

Megérkeztünk Losoncra. Pár hétig egy nagy épület alagsorában szállásoltak el bennünket. 
Szalmazsákon aludtunk: öregek, gyerekek, férfiak és nők, együtt. Délben levesfélét kaptunk, 
este kukoricadarát főzve, a tányér szélén egy kis hagymamártással, reggel birkatúrót. 
Kassáról, Miskolcról hordtuk az élelmet. Valószínű, ekkor még senki sem tudta, hogy mi 
legyen velünk, mert a hetek teltek, és nem változott semmi. László cimborámmal 
elszegődtünk Bus községbe, egy képviselő birtokára. Nem szerettük a tétlenséget, és a 
táborban már ekkorra úgy elszaporodott a tetű, hogy nem lehetett megmaradni. Május 
végén, egyik napon megérkeztek értünk a csendőrök. A képviselő úr nem engedte, hogy 
elvigyenek, másnap hintón vitt minket a parancsnokságra. Valószínű, megtetszettünk neki, 
mert kérte a parancsnokságot, hogy maradhassunk nala, ezt azonban nem engedélyezték. 
Egy szerelvényt indítottak Szegedre, amelyre minden betelepített személynek be kellett 
szállni. Szegedre gyűjtötték össze az öt bukovinai falu népét. Ötven józseffalvai családot 
elindítottak Vajszkára. Ott üres házakba helyeztek el. Pár nap múlva megérkeztek apámék is. 
Kijártunk a határba dolgozni. Muhart vetettünk. Vajszka a horvát határhoz közel volt, 
Németh Kálmán sokat járt utána, hogy elkerüljünk innen. A hatóságok hallani sem akartak 
róla, mert sokba került. Egyhangúan kértük írásban. Beleegyeztek, és rövidesen Bácskába, 
Nagyfényre költöztünk. Itt is üres házak vártak ránk, mert a szerbeket kiköltöztették. 
Anyámékkal együtt laktam. Hetven fillér kosztpénzt kaptunk fejenként. Közösen dolgoz-
tunk a földeken, csépléskor fejadagot osztottak, ősszel minden család leszedhetett egy hold 
kukoricát a közösen megmunkált dűlőből. Vettünk egy süldőt és azt meghizlaltuk. Eljött a 
tél. Esténként énekkarba jártunk és a lányos házakhoz. Közben megkezdték a vasút 
felújítását. Székely Albert ezermester, a papunk biztatására és támogatásával elvállalta a 
díszítő munkát. Történelmi eseményeket faragott fából, amelyek a belső falra kerültek. Az 
állomás előtti térre zenélő kutat faragott. Az átadáson minisztériumi tisztviselők is részt 
vettek. Az énekkarunk műsort adott. 1942-ben Budapestre is eljutott az énekkarunk a 
Gyöngyösbokréta-találkozóra. 

Nem akartam a háború miatt megnősülni, de úgy láttam, asszony nélkül nem megy az 
életem úgy, ahogy kellene. Kinéztem én már magamnak a feleségnek valót. El is küldtem 
sógoromat, Andrást, hogy kérje meg. Hétvégére megbeszélték az eljegyzést. Vittünk egy 
korsó köménymagos, cukros pálinkát. Vasárnap aztán elmentünk Csantavérre, a plébániára, 
és feliratkoztunk, hogy háromszor hirdessenek ki a templomban az esküvő előtt. 
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A vezetők összehívták a férfiakat, hogy lovakat kapunk, de el kell menni értük. Én szívesen 
mentem, mert ló nélkül keserű volt az életünk. Ősszel kimérték a földeket. Az esküvő napja 
1941. november 17-érc volt kitűzve a plébános akarata szerint, ö ugyanis riportereket hívott, 
hogy megmutassa, milyen is a bukovinai székelyeknél a lakodalom. Lett is Dajuk belőle elég, 
mert a vonat, amivel jöttek, gyorsvonat volt, és nem állt meg, csak Topolyánál. Fogatokkal 
kellett értük menni, a násznép várt az esküvővel, amíg meg nem érkeztek. Az állomás előtt 
fényképeztek. Megtörtént az esküvő. A násznép mulatott, mi pedig az új asszonnyal 
elmentünk meghívni a plébánost. Ö is öt-hat vendéggel érkezett a vacsorára. Amikor 
jóllaktak, a násznép elé állt, és felszólította őket, hogy aki fogadalmat tett, tartsa is be. A 
fogadalom pedig abból állt, hogy a férfiak gyónáskor megfogadták, hogy egy hónapig nem 
isznak. Aki nem tartotta be, azt vasárnap kiprédikálta. Nem is volt bai, istenfélő emDerek 
voltak, meg a kiprédikálás is szégyen volt. Persze volt közöttük, aki kibújt a felelősség alól 
csalafintasággal. Péter Orbán bá, sekrestyés, azt mondta, megfogadta, hogy bent a 
kocsmában nem iszik, de ő arról fogadalmat nem tett, hogy kint sem iszik. így mindennap 
megitta a magáét. A lakodalomban ő szedte a pénzt. Egyet-egyet a tányérba, egyet pedig a 
zsebre. Szép rigmusokat is mondott, jó volt a hangulat. Reggel az új asszonyt elkísértük 
hozzánk. Kapott egy ládát, benne a ruhaneműje és a kelengyéje. Felraktuk a kocsira, melléje 
az ágyneműt. így a faluban mindenki láthatta, hogy mit kap az új asszony. Első este, mikor 
anyám küldte a feleségemet, hogy fejje meg a tehenet, odasúgta nekem, ő bizony nem tud 
fejni. Én tanítottam meg, de ezt anyáméknak meg sem mondtuk, mert ez szégyen volt. 

1942 tavaszán elvetettünk a kimért földeken. Ezen kívül az intézőtől kértünk még egy 
darab kukoricaföldet bérletbe. Negyedéből kapáltuk, ekéztük és szedtük. Ebben az évben 
sok szép kukorica lett. Új górét csináltunk, hogy elférjen. Kukoricáért bort is cseréltem, és 
még azt, amire a ház körül szükség volt. Vettünk malacokat és hizlaltunk. Anyakocát 
neveltünk. Sikerült lassan egyenesbe jönnünk. 

1942 novemberében fiam született. 
1943-ban meghalt apám. Nagy temetést rendeztünk. A keresztfiak vitték az utolsó útjára. 
1944-ben lányunk született. 
Még ez év októberének egyik napján a pap prédikációt tartott a templom előtt. Röviden, 

érthetően tudtunkra adta, hogy még aznap éjfélig a falut el kell hagynunk, mert jön a front. 
Mi úgy gondoltuk, hogy néhány nap múlva visszatérhetünk. Gyorsan levágtam egy disznót, 
kivettük a belsejét, feldolgozásra azonban idő már nem maradt. Felraktuk a szekérre. 
Tettünk fel még némi ruhát, ágyneműt és a ládát, amiben az élelmet tároltuk. Anyám a 
szövőszéket akarta még elhozni - az volt neki a legkedvesebb - én azonban ezt nem 
engedhettem, mert így is alig fértünk el. Éjfél felé indultunk. A szekerek egymás után, 
legvégül a szarvasmarnák egy csordában terelve. Egy fiatal partizánnő Szabadkáig kísért 
minket és szabaddá tette előttünk az utat. Onnan Dunaföldvárra irányítottak minket. Az út 
egyik felén mi vonultunk, mellettünk pedig a menekülő, visszavonuló német és magyar 
hadsereg. Dunaföldvárnál a marhákat eladtuk a magyar hadseregnek, mert ekkor már láttuk, 
hogy csak nyűgöt jelentenek számunkra. 

A híd előtt eleredt az eső. A hídon csak nagyon nehezen tudtunk átiutni, mert a hadsereg 
számára tartották fenn. Ott megráztam egy német katonát, legszívesebben a Dunába dobtam 
volna. Nagy sokára mégis átengedtek minket is a hídon. Az éjszakát a szabadban töltöttük. 
Hajnalban sziréna hangjára ébredtünk. El kell hagyni a várost, mert bombázzák a hidat. 
Hercegfalváig (Mezőfalva) jutottunk el. Jöttek a repülők, mi az út két oldalán a kukoricásban 
feküdtünk. Amikor kicsit elcsendesedett, a községi vezetők elhelyeztek bennünket. Egy-egy 
házhoz még négy-öt menekülő család is jutott. Ekkor főztünk. Menekülésünk óta ez volt az 
első lehetőségünk. Két nap után jött a parancs, hogy induljunk tovább Zámor községbe. 
Ekkor a fehérvári állomást bombázták, mi pedig ismét csak az árkok mentén lapulva 
hallgattuk a golyók fütyölését. Zámor községben a major üresen álló cselédházaiban 
helyeztek el bennünket. Mi, férfiak, két hétig az uradalomnál dolgoztunk. Az asszonyok 
gombát szedtek, főztek, mostak. Egy kicsit fellélegeztünk. Ismét jött a parancs, Zalába kell 
továbbmennünk. Fehérvárnál apácák lebbencslevest osztottak. Veszprém felé irányítottak. 
Útközben egy kis faluban aludtunk egy-két órát. Én a kocsin, a családomat beengedték egy 
tyúkól padlására. Reggelre értünk Veszprémbe. Itt egy bögre bort és levest adtak, majd 
indultunk tovább Zalagalsäie. Egy hétig laktunk ebben a faluban, családokhoz beosztva. 
Mivel a rokonságunk Lovasberényben maradt, egyik nap, egy kölcsönkért kerékpárral, 
elindultam hozzájuk. Veszprémben egy pótkocsis teherautó felvett, de hamarosan repülőtá-
madás ért bennünket. Egy híd alá bújtunk, a kocsi felborult. Később megtaláltam a kerékpárt 
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és még aznap este Lovasberénybe értem. A néném lovaival, egy jó nagy szekérrel 
visszaindultam Zalagalsára, egy nap alatt oda is értem. Másnap felpakoltuk a kocsikat és 
elindultunk Lovasberénybe, hogy a rokonság lehetőleg együtt maradjon. A község vezetői 
nem örültek a jöttünknek. Nagy nehezen elhelyeztek minket egy családnál. Csak az istállóba 
engedtek be, két tinó mellé. Kértem, hogy a lovakat is engedjékbe, mert átfáztak, kimerültek. 
Azt mondták, nem lehet, mert a tinók nem bírják a lószagot. Nagy könyörgésre az istálló 
mellett lévő kamrát mégis odaadták. Zágonyi Lőrinccel csináltunk egy rakott kályhát és 
valamennyien a földön, szalmán aludtunk. Csákvárra jártam a malomba fuvarozni. A 
gazdának hazahordtam a krumplit, kukoricát a mezőről. Kértem, hogy adjon érte egy 
tyúkot, mert a család már régen evett ilyesmit. Nagyon szívtelen emberek voltak, egy kis 
krumplin kívül mást nem adott. 

December 23-án korán reggel vittem a búzát Csákvárra. Amikor becseréltem lisztért és 
indultam volna vissza, látom, a németek menekülnek Lovasberény felől. Mondták nekem is, 
hogy ne menjek, mert jönnek az oroszok. Én csak arra gondoltam, hogy az én családom 
Lovasberényben van, nekem mindenképpen oda kell érnem. A fasor mellett haladtam, hol az 
árokban, hol az úton. Hét kilométert jöttem egész nap. Repülőtámadások, süvöltő golyók a 
fejem felett, én azonban csak mentem, az oroszokkal szemben. Biztosan vigyáztak rám, mert 
sértetlenül értem haza, későn este. A falu égett, de csend volt. A gazda be akarta zárni a kaput, 
de nem engedtem. Az oroszok a falu szélén tartózkodtak. Hamarosan jöttek az orosz 
felderítők. Megkérdezték, milyen nyelven beszélünk. Én mondtam, hogy románul is 
tudunk. Nagyon megörültek, mert az egyik Besszarábiából jött, és földinek tekintett. 
Tolmácsolnom kellett a házigazdámnak, hogy főzzenek meg néhány tyúkot, körülbelül fél 
óra múlva visszajönnek. A gazdáék húzódoztak, nem akarták megtenni a kérést, én azonban 
javasoltam nekik, hogy a kérésnek tegyenek eleget, mert háború van. Bor is előkerült, és a nap 
jó hangulatban telt el. Reggel bevonultak az oroszok a faluba, összeszedték a lovakat, 
szekereket. A fiam akkor kétéves volt, nagyon sírt. Megkérdezte egy románul tudó orosz, 
hogy miért sír a gyerek. Mondom, hogy siratja a lovakat. Na, nincsen semmi baj, majd én 
adok egy másikat, mondta. És valóban adott két kis pónilovat. Lelkemre kötötte, ne váljak 
meg tőlük, mivel háború van, és ezek a kis lovacskák senkinek sem kellenek. Hamarosan jött 
két orosz és egy magyar civil. Megmagyarázták, hogy csomagoljak kétnapi hideg élelmet és 
menjek velük. Az összeterelt kocsik álltak az úton, a lovak befogva lógatták fejüket. 

Beosztottak az egyik kocsira. így indultunk el Vértesacsa, Alcsút irányába. Késő délután 
érkeztünk Felcsútra. Ot t egy udvaron beszállásoltuk magunkat. Én a román oroszt kértem, 
hogy engedjen haza, a családomhoz. Erre ő írt is nekem egy olyan igazolást, melyen az állt, 
hogy harmincnapi robot után hazaenged. Hamarosan az a parancs jött, hogy el kell hagyni a 
falut. Nem sokat mehettünk, amikor a németek Bicske irányából elkezdtek bennünket 
veretni. Szétlőtték a kocsit, lovakat, én valószínű a légnyomástól az árokba kerültem. 
Amikor észhez tértem, felkeltem és visszavánszorogtam Felcsútra, a házhoz. Csúnyán 
nézhettem ki, mert megijedtek tőlem. Kértem, adjanak valamit enni, mert egész nap semmit 
sem ettem. A házigazda adott egy darab kenyeret és főtt sonkát. A sarokba húzódtam, ott állt 
egy rakott sparhelt. Jólesett a meleg és az ennivaló. Észre sem vettem, hogy a szobából 
mindenki eltűnt. Kis idő múlva egészen közelről, megszólalt a katyusa. A ház remegett, az 
ablakok mind kitörtek, rám esett a szekrény, és én vártam, hogy most mi lesz. Amikor csend 
lett, próbáltam kijönni a szekrény alól. Ekkor bejött öt-hat orosz. Házigazdának tekintettek. 
Kértek enni. Adtam is abból, amiből én kaptam. Bort is kértek. Láttam, hogy van pince, 
kamra, hívtam őket magam után. Kifeszítették a pince ajtaját. Gyönyörű pince volt, két 
sorban álltak a teli boroshordók. Vittünk föl két vödör bort, a kamrából sonka is került. 
Olyan jó hangulat kerekedett, hogy feldobáltak a plafonig, és azt kiabálták, hogy „haraso 
magyarszki". Nagy barátsággal váltunk el. Reggel hazajött a házigazda, nagyon hálálkodott 
nekem, mert az oroszok semmit sem vittek el tőle. Meg is ígérte, nogy ha vége a háborúnak, 
egy hordó bort fog ezért nekem adni. Közben előkerült egy magyar tiszt. Elindultunk együtt 
Lovasberény felé. A falu szélén állt egy orosz, aki irányította a forgalmat. Meglátott 
bennünket, és kérte, hogy igazoljuk magunkat. A tiszt ment elöl, nagyon katonásan 
pattogott. Mindjárt elvezették. Hamarosan jöttek értem is. Én szőrösen, fáradtan vártam, 
hátamon a batyu, kis kenyér benne. 

Azt mondja az orosz, hogy menjek vele. S megindult az erdő irányába. Lesz, ami lesz, 
gondoltam, és ballagtam utána. Ot t volt a tábori konyha. Adtak egy nagy tál levest. 
Magyaráztam, hogy a családomhoz igyekszem Lovasberénybe. Amikor elengedtek, még 
adtak két fekete katonakenyeret és egy jó nagy darab szalonnát, hogy vigyem el a családnak. 
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Visszaértem Lovasberénybe. A mi házunkhoz költözött az orosz tábori konyha. Segítettem 
kihordani a vonalba az ennivalót. Egyik nap hoztak egy birkát. Kérdezték, le tudnám e vágni. 
Természetesen le tudtam. Nagyon örültek, és ezután én vágtam a disznókat is a konyha 
részére. Mindennap kaptam egy fejet a család részére. Két hét után egy repülőtámadáskor 
szétlőtték a tábori konyhát, az istállóban az állatokat, mi a kis kamrában megmaradtunk. 
Másnap kivittek aknászni. Három nap csak két-két szem kockacukorral kellett beérnem, 
mert állandó volt a támadás. A negyedik napon kiálltam az országútra. Mondtam, vegyenek 
fel, én segítek rakodni. Fölugrottam egy kocsira, így jutottam el Csala-pusztáig. Mivel akkor 
az éhségtől már alig láttam, répát ettem kínomban. Egy bunkerba húzódtunk. Egy kis 
szundikálás után megszöktem, és az erdőn keresztül elindultam Lovasberénybe. Útközben 
vagy húszan összetalálkoztunk, az országúton az orosz őrség átkutatott bennünket, 
elmondtuk, hogy haza, a családhoz igyekszünk. El is engedtek. Mire hazaértem, a 
hasmenéstől és az éhségtől már csak az árnyékomat látták. Szabina sógornőm adott két 
fasírozottat és egy kis pálinkával lassan rendbe jöttem. Ezután Orosházára vittek. Ástuk a 
lövészárkot. Lassan elvonult a front. Március végén hazakerültem. Lajosmizse határában egy 
tanyába költöztünk. Egy hét után Hartán egy német családhoz osztottak be minket. Szedtük 
a kukoricát, mert a front miatt ősszel kint maradt a földeken. Egyik nap nagy harangzúgásra 
figyeltünk. A tanácsház előtt bejelentették: vége a háborúnak. 

1945 nyarán újra útnak indultunk, Bátaszékre irányítottak bennünket. Itt sok szép ház állt 
üresen, amiből a németeket kitelepítették. Megalakult a székelységből egy bizottság. Engem 
is beválasztottak. A nagycsaládosok nagyobb, a kiscsaládok kisehb házat kaptak. Németh 
Kálmán összehívott bennünket és azt mondta, Vaskútra menjünk át, ott is nézzünk körül, 
mert neki itt nincsen maradása. A helyi Bocz esperes nem adta át a helyét. El is mentünk, de 
nekünk az a hely nem tetszett. Mások nem mertek szólni, csak magukban morogtak. Nem 
megyünk most azért ismét tovább, mert nem jó a papnak. Eleget menekültünk, költözköd-
tünk, szenvedtünk. Ekkor én előadtam a többiek nevében, hogy mi innen már sehová sem 
akarunk továbbmenni. Itt nekünk jó lesz. Megtetszett a nagy állomás, a főútvonal, a jó 
földek. Szóval, úgy láttuk, ebben a községben, ha dolgozunk, meg tudunk élni. 

1946-ban földet osztottak és mi hosszú hányódás után újra hazát találtunk. 

Kismödi István 

Emlékeim Németh Kálmán plébánosról 
1941-ben kerültem Magyarországra. Persze lopakodva, mert nem kaptam hazatérőt, s 

kénytelen voltam Moldvából átszökni Magyarországra. így aztán én, a menekült eskettem fel 
a már áttelepedett istensegítsi székelyeket az akkori magyar kormány hűségére. És akkor 
fogant meg bennem egy gondolat, hogy valami emléket kellene készíteni arra vonatkozólag, 
hogy 1941-ben tértünk naza Magyarországra. A drága Lőrincz Imre bácsi kész volt ezt a 
munkát vállalni. Építettünk egy gyönyörű, faragott oltárt, és az oltár elejére rátettük a 
magyar címert, két angyallal. „Hazatérésünk emlékére, 1941." Ennek 50 éve már, de én akkor 
nem gondoltam, hogy ötven év múlva, 1991-ben, az ötvenedik évfordulón még szólhatok. 

Amikor dr. Németh Kálmán esperes úrra emlékezünk, engedjék meg, hogy a Bukovinában 
működő egyház jelentőségét próbáljam meg kiemelni. 

Kezdem mindjárt Hadikfalvával, ide került Sebestyén Antal főesperes, később pápai 
kamarás. Mellette volt Gál Antal tisztelendő úr is, aki a helyire ment Józseffalvára. KésŐDb 
pedig jómagam kerültem oda segítségül. Istensegítsen volt Bálint Péter, majd mikor 1927-ben 
meghalt, helyibe jött Elekes Dénes. Andrásfalván Malecz János, a katonaságtól került oda. 
Később került oda Moldvából Demse Péter is, és Széli Ede Erdélyből. 

Elsősorban a háborús károkat kellett helyrehozni. Hadikfalván megindult a templomépí-
tés. Istensegítsen felépítettük az iskolát. Természetesen, mielőtt megindult az építés, 
körülnéztünk, hogy kik azok az emberek, akikre számítani lehet. Hiszen a papok lelkes 
emberek voltak és segítséget jelentettek azok a tanítók, akiknek nem kellett eltávozniuk a 
háború után. Hadikfalván három-négy ember maradt: Várda Aladár és az édesapja, Várda 
András, a Prokop kisasszonyok, azután László Ambrus. Istensegítsen Brengyán István -
később Hadikfalvi István, Szőts Gergely, Molnár Géza, Molnár János bácsi, az édesapja, 
Killyén Géza és az ő fiai. 
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